
Mijn vriendenboekje 

 ᵒ Hobby’s: zingen
 ᵒ Mijn allergrootste wens: Mijn idool Shakira ontmoeten 
 ᵒ Later wil ik: een groot huis hebben
 ᵒ Dit vind ik leuk: de grapjes van meester Manuel
 ᵒ Dit vind ik niet leuk: muggen 
 ᵒ Waar ik trots op ben: dat ik lid ben van de  
 inheemse wacht
 ᵒ Mijn dapperste daad:  Ik ben eens alleen in het donker 
 naar het winkeltje gestapt, toen de elektriciteit was 
 uitgevallen in het dorp. 12 jaar in 2016, 

geboren in Kitek Kiwe (Colombia)

JENNIFER

Hallo, ik ben Jennifer en woon in Colombia. 
Op sommige plaatsen zit er goud in de grond. 
Soms wordt de grond gebruikt om bananen of 
drugsplanten te kweken. 
Mensen met wapens willen die stukken grond 
dan hebben en verjagen de bevolking. 

Er zijn 6 miljoen mensen in ons eigen land op de vlucht. 
Men noemt ze ‘ontheemden’.  ‘Heem’ betekent ‘thuis’, dus ‘ontheemden’ zijn mensen 
die verjaagd zijn uit hun huis.

Nog voor ik geboren was, moest mijn familie ook vluchten 
voor de mensen die ons dorp binnenvielen. 
Bijna iedereen van ons dorp is gevlucht. 



Ik heb veel vrienden en ga graag naar school. Mijn lievelingsvak is tekenen. 
Meester Manuel vond de tekening van mijn droomhuis super. Hij heeft ze opgehangen in  
onze klas!

Veel mensen bouwden zelf kleine huizen aan de rand van de stad. 
Meestal is er geen water of elektriciteit, omdat ze daar eigenlijk niet mogen wonen. 
 
Wij kregen gelukkig een huis in een dorp dat 
speciaal gemaakt werd voor ‘ontheemden’. 
Het heet Kitek Kiwe, of Bloeiende Aarde. 
We wonen er al meer dan 15 jaar met 122 
gezinnen. Eigenlijk is er maar plaats voor 70 
gezinnen. 
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Hallo, ik ben Jona. In Albanië vond mijn 
mama geen werk. Mijn papa werkte 6 
nachten per week als bewaker.  
Daarom moesten wij overdag stil zijn, zodat 
hij kon slapen. 
Hij verdiende 350 euro per maand. Dat was 
te weinig. Vaak konden wij de elektriciteit 
niet betalen. Dan zaten we zonder licht en 
werkte de ijskast niet meer.
Mijn ouders konden ook mijn schoolgeld niet 
meer betalen. Ze vonden het belangrijk dat 
ik naar een goede school kon gaan.
Daarom verhuisden we naar België, zodat 
papa hier kan werken.

Mijn vriendenboekje 

 ᵒ Hobby’s: voetballen, muziek maken, TV kijken
 ᵒ Mijn allergrootste wens: Dat ik in België mag  

blijven wonen!
 ᵒ Later wil ik: profvoetballer worden 
 ᵒ Dit vind ik leuk: voetbal spelen en zingen
 ᵒ Dit vind ik niet leuk: Dat ik niet weet of ik in België 

mag blijven. 
Waar ik trots op ben: Ik heb Nederlands geleerd van 
meester Brian.

 ᵒ Mijn dapperste daad: Ik heb helemaal alleen een lied 
gezongen op een schoolfeest.

10 jaar in 2013,  
geboren in Tirana (Albanië)

JONA



WEETJE

Als Jona niet in België mag blijven, maar dit toch doet, heeft hij geen verblijfsvergunning. Zonder 
deze vergunning (‘papieren’) kan de politie je oppakken. Toch zijn er in Brussel en Vlaanderen al 
meer dan 100 000 mensen zonder ‘papieren’. Ze worden soms ‘sans-papiers’ genoemd.

Ik ga nu naar de OKAN klas: een speciale klas voor kinderen die pas 
in België zijn aangekomen.  

Ik spreek na 8 maanden al goed Nederlands.

In Brussel hebben we asiel (‘papieren’) 
aangevraagd. We woonden 6 maanden in een 
grote kamer met een gezin uit Syrië. Daarna 
kregen we een klein appartement in de stad. 

Ik mocht niet direct meespelen in een voetbalploeg. De trainer vroeg een 
paspoort en dat had ik niet. Gelukkig mag ik nu toch meespelen!

Mijn papa kan hier meer geld verdienen dan 
in Albanië, maar het leven is hier ook wel duurder. 
Als we iets hebben gespaard, sturen we het op naar 
onze oma in Albanië.

Ik hoop dat we in België mogen blijven. Als we geen ‘papieren’ krijgen, 
mag dat niet. We weten niet wat we dan moeten doen.



Toen ik zes jaar was, is er oorlog gekomen in Syrië. 
Eerst waren er veel mensen die in opstand kwamen tegen 
de leiders van het land. 
Zij eisten meer rechten en wilden een andere leider.  
Er werd zelfs gevochten. 

Later kwamen er ook aanvallen uit het buitenland. 
De mensen van Daesh wilden graag een eigen land 
oprichten, met heel strenge wetten. 
In dat land kregen de mensen weinig rechten en bijna 
geen vrijheid om te doen wat ze wilden. 
De mensen van Daesh wilden dat Syrië een deel van dat 
land zou worden. Ze vielen Syrië aan.

Mijn vriendenboekje 

 ᵒ Hobby’s: basketbal
 ᵒ Mijn allergrootste wens: later werk vinden 
 ᵒ Later wil ik: in het ziekenhuis gaan werken
 ᵒ Dit vind ik leuk:  als mensen lachen
 ᵒ Dit vind ik niet leuk: als er iemand boos is
 ᵒ Waar ik trots op ben: als ik iets niet direct kan,  

word ik niet boos
 ᵒ  Mijn dapperste daad: leren zwemmen

12 jaar in 2018, 
geboren in Syrië

SABHA

Hallo, ik ben Sabha.  
Ik ben geboren in Syrië.  
Toen ik klein was, ging alles goed. 
We hadden een huis met een 
zwembad, dat vond ik leuk! 
Ik woonde graag in Syrië. 



Toen we in België kwamen, hebben we eerst in 
een asielcentrum geleefd.
Daar kan je wonen als er nagekeken wordt of je 
in België mag blijven.
We hadden een eigen kamer met ons gezin. 
Maar de badkamer en keuken deelden we met 
anderen. Die andere mensen waren ook nieuw 
in België.
Ik vond het niet zo leuk om daar te wonen. 

Later zijn we verhuisd naar 
Brussel. Hier woont nog familie 
van ons. Ik vind het fijn om dicht bij 
onze familie te wonen, maar Brussel 
is wel heel druk! 
Nu ga ik met de bus naar school.  
Ik moet nog een beetje wennen. 

We zijn toen vertrokken uit Syrië. 
Eerst vluchtten we naar Libanon, ons buurland.  
We reisden verder langs Egypte, Algerije, Marokko en 
Frankrijk. Uiteindelijk kwamen we in België aan.
Overal spraken de mensen een andere taal.  
Dat vond ik best moeilijk. 
Soms mis ik het dat ik vroeger in Syrië iedereen 
gewoon kon verstaan.

Daarna verhuisden we naar een huis in West-Vlaanderen. 
Daar vond ik het wel leuk! 
We hadden een lieve buurvrouw en konden te voet naar school. 
Mijn juf hielp mij goed, ook met Nederlands leren. 



Hallo ik ben Stacy. 
Ik ben geboren in de Dominicaanse Republiek. 
Mijn opa is van Italië en vroeger heb ik ook 
een jaar in Italië gewoond.
Nadien zijn we terug gegaan naar de 
Dominicaanse Republiek. 

Mijn mama is toen verliefd geworden op een 
Belg. We zijn dan samen naar België verhuisd. 
Nu woon ik  hier al een paar jaar. 

Mijn vriendenboekje 

 ᵒ Hobby’s: basketbal, voetbal, tekenen, gamen
 ᵒ Mijn allergrootste wens: veel reizen
 ᵒ Later wil ik: fotograaf worden
 ᵒ Dit vind ik leuk:  films kijken, muziek luisteren
 ᵒ Dit vind ik niet leuk: opruimen
 ᵒ Waar ik trots op ben: ik ben dapper
 ᵒ  Mijn dapperste daad: ik spreek 5 talen (Nederlands, Italiaans, 

Spaans, Engels en Frans)
14 jaar in 2018, 
geboren in de Dominicaanse Republiek 

STACY

Ondertussen is mijn mama niet meer samen met haar 
Belgische vriend. Ze heeft besloten om toch in België te 
blijven wonen. 
Ze vindt het immers belangrijk dat ik naar een goede 
school ga. 
In de Dominicaanse Republiek moest ze veel geld 
betalen voor een privé-school. Maar ik leerde er nog 
altijd minder dan in België. 
Hier in België is het lager en middelbaar onderwijs 
gratis, omdat iedereen recht heeft op goed onderwijs.



Ik vond het niet altijd gemakkelijk om te verhuizen naar een ander land, maar ik ben dapper 
gebleven. Mijn mama zegt dat België beter is om te studeren, dus vind ik het goed om in 
België te wonen. 
Ik weet nog niet of ik in België ga blijven. Ik wil later graag nog veel reizen. 
Misschien wil ik wel in Miami gaan wonen! 

Mijn oma woont nu ook bij ons, samen met mijn tante, mijn nicht, mijn neef en mijn nonkel. 
Mijn opa woont nog steeds in de Dominicaanse Republiek. 
Soms gaan we nog terug naar daar op vakantie. 

Ik woon graag in België, maar er zijn ook wel dingen van de 
Dominicaanse Republiek die ik mis. 
Ik kon daar bijvoorbeeld met iedereen uit de buurt wat praten.  
Er was altijd wel iets te doen. 
Hier in België ken ik niet iedereen uit de buurt en verveel ik me soms. 



Mijn vriendenboekje 

 ᵒ Hobby’s: met de katapult schieten
 ᵒ Mijn allergrootste wens: dat mijn ouders goed werk 

vinden in de stad
 ᵒ Later wil ik: architect of minister worden
 ᵒ Dit vind ik leuk: samen spelen met mijn vrienden
 ᵒ Dit vind ik niet leuk: helpen met de afwas
 ᵒ Waar ik trots op ben: dat ik verder dan mijn broer kan 

schieten met de katapult
 ᵒ Mijn dapperste daad: iemand helpen op straat 10 jaar in 2018, 

geboren in Thala (Bangladesh)

SUMON

Hallo, ik ben Sumon uit Bangladesh. Iedereen op de wereld zou goed voor de natuur moeten 
zorgen. Want nu zijn er veel slechte gassen in de lucht. Zo warmt de aarde teveel op en smelt 
het ijs op de polen. Daarom stijgt de zee overal. 

Wij woonden vroeger in een dorpje aan de kust. Maar door de stijgende zee zijn veel straten 
veranderd in rivieren. Overal varen nu bootjes!
Het water in de grond is zout geworden door de zee. We kunnen nu geen groenten en rijst 
meer telen.



Ik zou graag architect worden, dan kan ik appartementen bouwen 
voor alle vluchtelingen. 
Of minister, zo kan ik mensen belonen die goed voor het milieu 
zorgen.

lk ga nu naar school in Dhaka. Mijn papa zegt dat de 
school niet zo goed is, omdat onze lokalen te klein 
zijn. Gelukkig heb ik wel een lieve juf! Ze leert mij 
rekenen en taal. Ze heeft ook verteld over de klimaat-
opwarming. Jammer genoeg zijn er in ons land veel  
klimaat-vluchtelingen. 

WEETJES

 ᵒ Al 4,5 miljoen (vier en een half miljoen) mensen uit Bangladesh zijn moeten verhuizen door 
overstromingen. 

 ᵒ Rond het jaar 2050 zullen over de hele wereld misschien 300 miljoen mensen moeten 
verhuizen door klimaatproblemen. Maar als we samen beter voor het milieu zorgen, komt 
het niet zo ver!

Mijn papa is nu riksja-rijder. 
Hij verdient maar 3 euro per dag. 
Hopelijk vindt hij snel beter werk …

Daarom verhuisden we naar Dhaka,  
de hoofdstad van Bangladesh. Mijn nonkel 
was daar al. Er wonen 20 miljoen mensen 
in Dhaka, en elk jaar komen er nog bijna 
1 miljoen bij.



Hallo, ik ben Winta uit Eritrea.  
Mijn papa zit in het leger.  
We hebben al zeker 3 jaar niets meer van hem gehoord.

Gelukkig is mijn nonkel er nog. 
Hij zorgt goed voor ons en is mijn grote held. 
Ooit was hij een echte wielrenner. 
Hij wil mij graag fiets-trucjes leren. 

Mijn vriendenboekje 

 ᵒ Hobby’s: spelen met mijn broer
 ᵒ Mijn allergrootste wens: een eigen fiets kopen
 ᵒ Later wil ik: juf worden
 ᵒ Dit vind ik leuk: fietsen
 ᵒ Dit vind ik niet leuk: mijn broer helpen met afwassen
 ᵒ Waar ik trots op ben: dat ik goed voor mijn kleine 

zusjes kan zorgen
 ᵒ Mijn dapperste daad: zonder handen met de fiets van 

mijn nonkel rijden 13 jaar in 2017, 
geboren in Keren (Eritrea)

WINTA



We wonen bij een vriend in Libië.
Ik moet veel binnenblijven, omdat er buiten soms 
gevaarlijke mensen zijn. Dat vind ik niet leuk.
Gelukkig mogen er vaak kinderen komen spelen. 
Zo voel ik me niet alleen. 
Mijn lievelingsspel is ‘juf’. 
Ik vertel dan vaak verhalen over mijn land.

Mijn nonkel en mijn broer zoeken nu iemand die ons naar Europa kan brengen. 
In Nederland is er veel familie van ons.
Ik ben heel benieuwd, maar ik mis mijn zusjes en mijn mama wel erg. 
We wachten nu tot zij ook naar Libië kunnen vluchten. 
Dan gaan we samen naar Europa.  
Ik hoop dat we daar dan kunnen blijven!

De regering (ministers) had ontdekt dat mijn nonkel 
artikels schreef over hoe zwaar het leven in 
Eritrea kan zijn. Daar waren ze helemaal niet blij 
mee. Dus mijn nonkel, mijn broer en ik moesten snel 
vertrekken uit ons land.

De grens oversteken naar Soedan was heel eng. 
We moesten lang stil op de grond liggen, tot mijn nonkel zei dat het veilig was. 
Daarna zijn we verder gereisd naar Libië. Daar zijn we nu al een paar maanden. 
We hopen binnenkort naar Europa te verhuizen.


